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وشــهدت منطقــة اليــورو، عــى وجــه خــاص، ارتفاعــاً قياســياً 
يف معــدل الضخــم منــذ بدايــة األزمــة مدفوعــاً بارتفاع أســعار 
الطاقــة، واملــواد الغذائيــة، فضــالً عــن االضطرابــات يف سالســل 
ــد التضخــم  ــن املرشــح اســتمرار تصاع ــة. وم ــد العاملي التوري
ليصــل إىل مــا متوســطه 5% خــالل العــام الجــاري، عــى أن 
ــن،  ــن املقبل ــك الضغــوط خــالل العام ــاً تل ــض تدريجي تنخف

كــا هــو متوقــع. 

وتحــاول الحكومــات األوروبيــة امتصــاص تأثــر التضخــم 
عــى األفــراد والــركات مــن خــالل تقديــم اإلعانــات والدعــم 
املبــارش لــأرس، فضــالً عــن إقــرار بعــض التخفيضــات الرضيبية 

عــى الســلع الرئيســية، خاصــة الوقــود.

ارتفاع قياسي
بشــكل عــام، كانــت معــدالت التضخــم يف الــدول األوروبيــة 
آخــذة يف االرتفــاع منــذ بدايــة عــام 2021، بتأثــر مــن 
اضطــراب سالســل التوريــد العامليــة وارتفــاع تكاليــف الشــحن 
البحــري بفعــل جائحــة كورونــا.  وفاقــم األمــر نشــوب الحرب 
ــر، إذ تســببت يف رفــع معــدالت  ــة يف فرباي الروســية األوكراني
التضخــم إىل مســتويات قياســية، فوفقــاً لبيانــات مكتــب 

اإلحصــاء األورويب “يــورو ســتات” ســجل معــدل التضخــم يف 
منطقــة اليــورو 7.5% يف مــارس 2022، مقارنــة بحــوايل %5.9 
ــدء  ــذ ب ــجل من ــايس مل يُس ــر 2022 وهــو مســتوى قي يف فرباي

ــورو. ــة ىف منطقــة الي ــات االقتصادي ــع البيان تجمي

أكــرب  التضخــم يف  معــدل  ذاتــه، ســجل  الســياق  ويف 
ــة ارتفاعــاً قياســياً خــالل مــارس 2022،  االقتصــادات األوروبي
حيــث ســجل نحــو 7.6% يف أملانيــا، وهــي أعــى قــراءة منــذ 
ــة  ــع دول منطق ــة م ــا. وباملقارن ــام 1981، و5.1% يف فرنس ع
اليــورو، فقــد ســجلت ليتوانيــا وإســتونيا أعــى معــدالت 
تضخــم خــالل شــهر مــارس 2022، بنســبة 15.6%، و%14.8 

ــوايل. عــى الت

أسباب مختلفة
يــأيت ارتفــاع التضخــم مبنطقــة اليــورو مدفوعــاً يف املقــام األول 
ــواد  ــاع أســعار امل ــة إىل ارتف ــة، باإلضاف ــاع أســعار الطاق بارتف
الغذائيــة، هــذا إىل جانــب االضطرابــات يف سالســل التوريــد، 

وهــو مــا ُيكــن إيضاحــه عــى النحــو التــايل:

1- ارتفــاع أســعار الطاقــة: زادت أســعار الوقــود بشــكل 

العدد 1530، 22 أبريل 2022

يتزايــد القلــق األوروبــي مــن اســتمرار تصاعــد الضغــوط التضخميــة بمنطقة اليــورو نتيجة التداعيات الســلبية 
التــي خلفتهــا الحــرب الروســية األوكرانيــة علــى االقتصــادات العالميــة واألوروبيــة، فضــًا عــن التأثيــرات 

الســلبية الســابقة لجائحــة كورونــا. 

سياســات قاصــرة: تقييــم فاعليــة اإلجــراءات األوروبيــة لمواجهــة ارتفــاع معــدالت التضخــم، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1530، 22 
أبريــل 2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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سياسات قاصرة:
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شكل (1) معدل التضخم في منطقة اليورو (%)

المصدر: البنك المركزي األوروبي
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المصدر: مكتب اإلحصاء األوروبي "يورو ستات"
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تقييم فاعلية اإلجراءات األوروبية لمواجهة ارتفاع معدالت التضخم

قيــايس يف منطقــة اليــورو يف مــارس املــايض وبنســبة %44.7، 
وفقــاً ملكتــب اإلحصــاء األورويب “يوروســتات”، وذلــك يف ظــل 
ــد مســتويات تخطــت 100 دوالر للربميــل  ــداول النفــط عن ت
خــالل شــهر مــارس 2022، باإلضافــة إىل ارتفــاع أســعار الغــاز 
الطبيعــي يف أوروبــا، خاصــة بعــد قــرار روســيا بشــأن تســلم 
مدفوعــات الغــاز الطبيعــي مــن الــدول غــر الصديقــة، 

ــرويس.  ــل ال ــة، بالروب ــدول األوروبي ــداً ال وتحدي

ومــن املعلــوم أن ارتفــاع تكاليــف الطاقــة ينعكــس عــى 
كافــة أســعار الســلع األخــرى، كاملــواد الغذائيــة والســلع 
الصناعيــة؛ نظــراً ألن الوقــود ُمدخــل رئيــي يف عمليــات 

ــع.  ــاج والتوزي اإلنت

ــة: صعــدت أســعار الغــذاء  ــادة أســعار املــواد الغذائي 2- زي
والكحــول والتبــغ مبنطقــة اليــوور بنســبة 5% يف مــارس 
2022، نتيجــة ارتفــاع تكاليــف الطاقــة، وزيــادة تكاليــف 
ــق  ــن ضي ــالً ع ــة، فض ــواد الغذائي ــض امل ــاج بع ــات إنت عملي
ــادة يف  ــة إىل الزي ــوب، باإلضاف ــن الحب ــي م ــروض العامل املع

ــمدة.  ــعار األس أس

ــن إىل أن تضخــم أســعار  ــرات بعــض املحلل وتشــر تقدي
املــواد الغذائيــة ســيظل مرتفعــاً طــوال عــام 2022، كــا 
يتوقــع البنــك املركــزي األورويب حــدوث املزيــد مــن الضغــط 
عــى أســعار بعــض املــواد الغذائيــة والســلع نتيجــة للحــرب 

ــا.  يف أوكراني

3- اضطرابــات سالســل التوريــد: تضيــف الحــرب يف أوكرانيــا 
وعمليــات اإلغــالق يف الصــن بســبب جائحــة كورونــا مزيــداً 
مــن الضغــوط عــى سالســل التوريــد العامليــة، مــا قــد 
ــهر  ــتهالكية يف األش ــلع االس ــعار الس ــى أس ــط ع ــي الضغ يبق
املقبلــة، خاصــة يف ظــل نقــص حاويــات الشــحن، والــذي أدى 
إىل جعــل عمليــة نقــل البضائــع أكــر صعوبــة وأكــر تكلفــة. 
وتزيــد تلــك االعتبــارات مــن احتــاالت قيــام الــركات بنقــل 

هــذه التكاليــف إىل عمالئهــا مــن خــالل رفــع األســعار.  

السيناريوهات المتوقعة
ــة  ــم مبنطق ــدالت التضخ ــاع مع ــتمرار ارتف ــح اس ــن املرش م
ــرة أخــرى  ــام الجــاري، عــى أن ترتاجــع م ــورو خــالل الع الي

ــي: ــا ي ــوء م ــك يف ض ــة، وذل ــنوات القادم ــالل الس خ

1- رؤيــة تشــاؤمية: يــرى البنــك املركــزي األورويب أن التضخم 
ســيبقى مرتفعــاً يف الفــرتة القادمــة، ولــن يعــود إىل مســتوياته 

املنخفضــة التــي كان يســجلها قبــل تفــي الجائحــة. 

وعــى هــذا النحــو، تشــر كريســتن الجــارد، مديــرة 
البنــك، إىل أن الحــرب يف أوكرانيــا تهــدد بتســارع معــدل 

التضخــم القيــايس بشــكل أكــرب. 

ويعتــرب املســؤولون األوروبيــون، ومــن بينهــم وزيــر املالية 

الفرنــي، برونــو لــو مــر، أن الصدمــة التــي أحدثتهــا أســعار 
الطاقــة الحاليــة، ســتؤدي الســتمرار ارتفــاع معــدالت التضخــم 

لعــدة أشــهر أخــرى.

2- تجــاوز التضخــم الـــ 5%: رفعــت العديــد مــن املؤسســات 
ــام  ــالل الع ــا خ ــم يف أوروب ــدالت التضخ ــا ملع ــن توقعاته م
ــة،  ــية – األوكراني ــرب الروس ــات الح ــة لتداعي ــاري؛ نتيج الج

ــي 2023 و2024.  ــالل عام ــع خ ــى أن ترتاج ع

التضخــم  يظــل  أن  األورويب  املركــزي  البنــك  ويتوقــع 
ــة،  ــة املقبل ــهر القليل ــالل األش ــورو خ ــة الي ــاً يف منطق مرتفع
مســجالً 5.1% يف املتوســط عــام 2022 عــى أن يرتاجــع ليصــل 

إىل 2.1% يف عــام 2023 و1.9% يف عــام 2024.

ــوال نفســه، يتوقــع املعهــد الوطنــي للبحــوث  وعــى املن
االقتصاديــة واالجتاعيــة الربيطــاين أن يصــل التضخــم يف 
منطقــة اليــورو إىل 5.5% يف عــام 2022 و2.1% يف عــام 2023، 
ارتفاعــاً مــن التوقعــات الســابقة البالغــة 3.1% و1.3% عــى 

التــوايل.

آليات مواجهة التضخم
تبنــت حكومــات منطقــة اليــورو عــدة إجــراءات للحــد مــن 
تداعيــات التضخــم عــى اقتصاداتهــا. ومــن املتوقــع أن يقــوم 
ــدة  ــعر الفائ ــع س ــرار برف ــاذ ق ــزي األورويب باتخ ــك املرك البن
خــالل العــام الجــاري، فيــا تســعى بعــض الــدول األوروبيــة 
لخفــض التأثــرات الســلبية الرتفــاع األســعار عــى املســتهلكن 
مــن خــالل تقديــم اإلعانــات املاليــة لــأرس، وذلــك كــا يــي:

1- رفــع مرتقــب يف أســعار الفائــدة: مل يلجــأ البنــك املركــزي 
ــايس  ــدة القي ــع ســعر الفائ ــار رف ــى اآلن، إىل خي األورويب، حت
ــك  ــى البن ــر أبق ــه األخ ــالل اجتاع ــم. وخ ــواء التضخ الحت
عــى أســعار الفائــدة عنــد معدالتهــا الصفريــة، لكنــه أجــرى 
تحــوالً طفيفــاً مــع قــراره بإنهــاء برنامــج رشاء األصــول بدايــة 
الربــع الثالــث مــن عــام 2022. وأملحــت أيضــاً رئيســة البنــك 
ــد يكــون بصــدد رفــع  ــك ق كريســتن الجــارد مؤخــراً أن البن

ســعر الفائــدة قبــل نهايــة العــام الجــاري.

تشــر  الفائــدة،  أســعار  رفــع  فاعليــة  مــدى  وحــول 
لــن تكــون فاعلــة بشــكل كاٍف  التقديــرات إىل أن األداة 
ملواجهــة التضخــم  يف أوروبــا؛ ألنهــا ال يكنــه، عــى أيــة حــال، 
معالجــة صدمــة العــرض، أي ارتفــاع أســعار الطاقــة، والتــي 
تعتــرب الســبب الرئيــس يف ارتفــاع التضخــم، بــل أن رفــع 
الفائــدة قــد يؤثــر ســلباً عــى تعــايف االقتصــادات األوروبيــة 
جعــل  إىل  يــؤدي  حيــث  والتوظيــف،  النمــو  ومعــدالت 
االقــرتاض أكــر تكلفــة، ومــن ثــم يؤثــر ســلباً عــى االســتثار.

2- تقديــم الدعــم لــأرس: أعلنــت حكومــات منطقــة اليــورو 
عــن اتهــاذ تدابــر رسيــع بتقديــم إعانــات ماليــة لــأرس 
ــة  ــاعدات الطارئ ــن املس ــة م ــا حزم ــرت فرنس ــراد، وأق واألف
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ــورو.  ــار ي ــة 2.2 ملي ــركات بقيم ــأرس وال ل

كــا وفــرت الحكومــة الهولنديــة 150 مليــون يــورو 
ــة.  ــعار الطاق ــاع أس ــة ارتف ــة يف مواجه ــم األرس الضعيف لدع
ــا لتقديــم حزمــة مســاعدات للــركات، هــي  وتســتعد أملاني
األكــرب باملنطقــة وبقيمــة 100 مليــار يــورو، الحتــواء تداعيــات 

ــا. ــى اقتصاده ــة ع ــرب األوكراني الح

ــة  3- خفــض الرضائــب: اتخــذت بعــض الحكومــات األوروبي
ــاء قبــل  قــراراً بخفــض رضيبــة القيمــة املُضافــة عــى الكهرب
ــن 21% إىل  ــكا )م ــا بلجي ــا، ومنه ــة وبعده ــرب األوكراني الح
ــن 19% إىل  ــربص )م ــن 22% إىل 9%( وق ــدا )م %6(، وهولن
%5(، كــا خفضــت فرنســا رضيبــة الكهربــاء مــن 22.50 
و50  لــأرس  يــورو   1 إىل  ســاعة  ميجــاوات/  لــكل  يــورو 

ــة  ــا تخفيضــات رضيبي ــا قدمــت إيطالي ــركات. في ســنتاً لل
ــت النســا عــن  ــة، وأعلن للــركات كثيفــة االســتهالك للطاق
ــبء  ــف ع ــة لتخفي ــة، يف محاول ــات الرضيبي ــض التخفيض بع

ــركات.  ــى ال ــف ع ــاع التكالي ارتف

ويف الختــام، يكــن القــول إن ارتفــاع التضخــم يف منطقــة 
ــلبية  ــات س ــرض تداعي ــة يف ــة الحــرب األوكراني ــورو نتيج الي
ــول  ــى دخ ــك ع ــال ش ــتضغط ب ــث س ــا، حي ــى اقتصاداته ع
ــدل  ــا ســيضعف مع ــركات، م ــاح ال ــراد وهوامــش أرب األف
النمــو االقتصــادي للمنطقــة. وعــى الرغــم مــن التخفيضــات 
ــة، إال أن  ــدول األوروبي ــا ال ــي قدمته ــات الت ــة واإلعان الرضيبي
ــف  ــي لتخفي ــم هام ــوى دع ــر س ــراءات مل توف ــذه اإلج ه
ــى حــد  ــركات ع ــى األرس وال ــاع األســعار ع ــات ارتف تداعي

ســواء.
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